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NIEKAIS NUĖJO BR1UK-
SELIO KONFERENCIJA. 
DERYBOS PERTRAUKTOS 

DEL NEPAPRASTŲ 
LENKŲ REIKALAVIMŲ. 

Lenkai nenori pildyti padary
tos sutarties. 

Nuo vice-ministerio P. Kli
mo iš Brinkselio Birželio 2 
dieną gauta tokia kablegrama: 

"Derybos pertrauktos del 
Lenkų pastatytos sąlygos, 
kad lygiomis teisėmis daly
vautų Vilniaus atstovai. Tas 
nepriimtina teisė ir politi
kos žvilgsniu ir prieštarau
ja pačių Lenkų engagemen-
tams (priimtoms sutartims) 
ir Tautos Sąjungos nutari
mui Paryžiuje. Mes pastatė
me Suvalkų sutarties vyk
dymą. Rytoj, rodos, paskuti
nis posėdis. Byla vėl eis 
Tautų Sąjungos Tarybon. 

Klimas." 

Tokiu būdu betarpiai Lenkų 
su Lietuviais vedamos Briu-
kselyje derybos nutruko. Spė
jama, jog Tautų Sąjunga vėl 
turės užsiimti mūsų ginčais su 
Lenkais, jeigu' tik nepriseis 
tie ginčai išnaujo rišti kovos 
lauke. 

Yra žinoma, jog mūsų de-
legacija išpat pradžios buvo 
priminusi lankams, kad jie 
pildytų Suvalkų atitertį, kuria 
Lenkai Spalių 7 dieną yra pa
sirašę ir pasisakę toliau lini
jos Varėna Bastunai-Soly-Šven 
čionys jie neisią, iki galutinai 
nebus išrišti visi Lietuviu su 
Lenkais ginčai. Ant rytojaus 
po šios sutarties padarymo 
Lenkai puolė ant Vilniaus ir 
po kelių dienų kovos užėmė 
mušu sostine. 

4. C 

Todėl konferencijoje primi
nimas buvo, kad Lenkai išsi-

Suvažiavimas 
Washingtone, D. C. 
(Mūsų Speciali o Korespondento Pranešimas.) 

bės tik vienas, tai klausimas, 
kas bus tuomi kalbėtojam. 
Posėdžio vedėjas atsako, kad 
bus pirmas išrinktas. Kun. 

(Tęsinys). 
Federacijos įgaliotiniai pa

reiškia, kad tas sąrašas jiems 
netinka ir jie už jį nebalsuos. 

DIDELIS POTVINIS PALIE
TĖ C0L0RAD0. 

ŠIMTAI ŽMONIŲ ŽUV? 
POTVINY. 

Apie 10 milionų dol. nuostolių 

Pueblo, Colo., Birž. 6. — 
Čia ir kitose vietose po ne
paprastai smalkaus lietaus 
praeitą penktadienį staiga pat
vino ir išsiliejo upė Arkansas. 

Man teko patirti, kad tauti- Bučys sako, kad kalbėtojo už-^&itan miestan vanduo ūžtelėjo 

LENKAS IŠDAVĘS ANG
LAMS PASLAPTIS. 

Už tai buvo sušaudytas. 
Varšava, Birž. 6. — Lenkų 

armijos skrajojančio korpuso 
leitenantas Ivanicki čia karo 
teismo pripažintas kaltu už 
išdavimą "Anglams militarinių 
paslapčių, pasmerktas miriop 
ir sušaudytas garsioj Varša-
vos tvirtovėj. 

Leitenantas Ivanicki dirbo 

Sąjungininkai Tariasi Prašalinti 
Lenkus iš A. Silezijos 

APTARIAMI BUDAI PRA 
ŠALINTI "MAIŠTI-

* NINKUS." 

Lenkai turi but išvyti iš Sile
zijos. 

ninkai liaudininkai pertraukos 
laiku pasiuntė Federacijos at
stovams kitokį sąrašą, o kaip 
priėjo prie viešo kandidatų 
statymo, tai Federacijos pa
siūlytąjį asmenį pakeitė kitu. 

Sunku įspėti, kas butų išė
ję, bet kun. Milukas savo kan
didatūrą atsiėmė, tada liberalų 
tautininkų ir socialistų liaudi
ninkų rėmėjas pataisė sąrašą 
sulig sutarties. Tada kun. Bu-
čys pareiškė, jog Federacijos 
įgaliotiniai balsuos už sutar
tąjį sąrašą. Tokiu būdu tapo 
išrinkti augščiau minėtieji, iš
skyrus kun. Miluką, kurio vie
ton įėjo kun. Jonas Jakaitis 
iš Worcester'io. 

Išrinkus šešis žmones, kad 
jie pasimatytų su Prezidentu, 
kyla klausimas apie memoran
dumą, arba platesnį raštą, iš
aiškinti mųs reikalus, noras ir 
padėtį. P-nas Vinikas sako, 
kad vist TOŠtflį^-mrmorandu-
mai yra geri, bet diduma 
augštųjų valdininkų to viso 
neskaito, nes neturi laiko. Se
natoriams ar departamentų 
sekretoriams krasa kasdien 
įteikia vežimus laiškų, ku
riuos perskaito tiktai valdinin
ko raštininkai, kurie visus 
spaudinius labai trumpai te-
praneša pačiam valdininkui. 

P-nas J . J . Elias iš •Cbiea-
ges kalba apie tai, kaip jis 

neštų už tos linijos, Lenkai į matėsi su p. Hardingu mieste 

davinys yra svarbus, kad rei-)taip staiga ir tokiuo smarku-!*a s P a v o « i m e mobUizacijinių 

Oppeln, Aug.' Silezija, Birž. 
karo ofise. J is buvo apskųs- g _ ^ S ą j u n g i n i n k ų p le_ 

kia ne bile kaip mokėti ir 
angliškai, kad kalbėtis su A 
merikos Prezidentu Lietuvių 

mu, kad daugelis žmonių ne- i r k i t u P l e n u * S****** k a d 

tuos pienus ic kitus dokumen
tus išdavęs Anglijos agen-

suspėjo jgelbėties. 
Gatvėmis vanduo užė nei 

vardu yra svarbus dalykas, kokiomis Upėmis. Kai-kuriose t a m s ; K a r o t e i s m e h ? l a ^ 
si tris dienas. 

Tuojaus po to, kaip Angli
jos ministeris pirmininkas Ll-

negu pirmininkauti kokiame | vietose vandens buvo daugiau 
nors pačių Lietuvių Amerikie
čių susirinkime. Jei tų susi
rinkimų vedėjas yra renka
mas, turėtų būti renkamas ir 
tas, kuris kalbės susirinkimo 
vardu su Prezidentu. Ponui 
Gegužiui ta kalba nepatiko: jis 
nedavė, svarstyti šito klausi
mo. J i s vėl ėmė kalbėti apie 

9 pėdų gilumo. Toksai van
duo būtinai turėjo padaryti 
nuostolius. 

Labiausia sunaikinta miesto 
"businesso" dalis. Stinaikiū
tos krautuvės' ir žmonių pa
gyvenimai. Daugelis nestiprių 
namų nuplauta ir visai nuneš
ta kur į laukus. Kai-kurie 

Gal Anglai veiks vieni. 

Anglų karuomenė Silezijoje 
laukia daugiau tankų ir šešhjr] 
lėktuvų eskadronų. Ir jie ren
giasi veikti vieni prieš "mai* 
štininkus," jei Prancūzai nuo-^ 
lat mėgins pridengti Lenku*. 

Lenkai labai karčiai atsine-
biscito komisija užvakar per ,ša į Anglus. "Maištininkų*' 
keletą valandų tarėsi, kokių 
pienų imties, kad pasekmin-
giau iš Augštosios Silezijos 
prašalinti Lenkus "maištinin
kus. ' ' Tečiau nepaskelbtos 
konferencijos pasekmės. 

vadai pranešė koresponden
tams, jog Lenkai veikiai ko
vosią su Anglais taip, kaip 
kovoja su Vokiečiais. 

Trūksta maisto. 

Industrijinėse srityse trųks-

tai, kad susirinkusieji pasi- žmonės turėjo gelbėties valti 

nenorėjo klausyti ir derybos 
ėjo toliau. 

Lietuvių delegacija yra pa
dariusi visą sutarties proj k 
tą del Vilniaus atgavimo, kad 
tik užbaigus laimingai dery
bas. Tečiau Lenkų apetitas pa 
čiose derybose pradėjo vis la-
bjan augti. Rods, p. Hymans 
juos yra pasmaginęs. 

Pagaliau jis pareikalavo, 
kad prie šių derybų butų pri
imti lygiomis-teisėmis su vi
sos Lietuvos atstovais dar ir 
Vilniaus atstovai, kuriuos pri
siųstų Zeligowski. Tokiu bu-
du jau pačias derybas- beve
dant, Lenkai panorėjo per
skirti Lietuvą į dvi dali, bū
tent, į Vilniaus Lietuvą, ku
rią apgaulingai yra užėmęs 
Zeligowski, ir į Kauno Lietu
vą. 

Suprantama, mūsų delega
cija į tokius pasiųlymus tega
lėjo tik vėl pasakyti: prosze-
panai, pildykite Suvalkų su
tartį, eikite iš Vilniaus. 

I r tuomi užsibaigė derybos 
ant to pat punkto, nuo ku
rio prasidėjo. Matomai, geruo
ju nieko neįveiksime. 

Liet. Inform. Biuras. 

SEMIONOV VLADIVOSTO 
KE. 

Vladivostokas, Birž. 6. — 
Laivu Shodo Maru čia atvy
ko priešbolševistinuj kazokų 

Marion Ohio, minėja kas bu
vo drauge su p. Elias ir kaip 
jisai prezidentui elektui pre-
zentavo savo partijos asmenis, 
tarp tų žinomus Chicagos 
klebonus, kaip Harding'as 
kvietė p. Elias ir jo draugus 
atsilankyti White House. P-
nas Elias sakėsi esąs taip ar-
tymas p. Medill McCormick, 
kad senatorius poną, Elias 
faniiliariškai vadina Joe, kad 
jam pasisakė ir slėpinių sek
retų. Klausytojai juokėsi. Su
važiavimo pirmininkas nestab
dė kalbėtojo, matyt, nesupras
damas, jog kalba neturėjo nie
ko bendra su svarstomais da
lykais. 

Pats pirmininkas taip-gi ė-
mė kalbėti apie ką kitą, bū
tent, apie tai, kad susivažia-
vusieji Lietuviai pietų per
traukoje nueitų į kongresą ir 
ten pasimatytų su savo vals
tijų senatoriais bei atstovais. 

Tada p. Šimutis primena, 
jog išrinkus žmones, kad jie 
pasimatytų su Suvienytų Val
stijų Prezidentu ir žinant, kad 
jie turės laiko kalbėti apie 
pusantros ar tris minutas, rei
kėtų išartksto susistatyti jų 
kalbos tekstą. P. Vinikas at
sako Šimučiui, kad tą kalbą 
sustatys rezoliucijų komisija, 
arba komisija išrinktoji pasi
matyt su Prezidentu. 

Kadan-gi pas Prezidentą 

matytų su senatoriais ir kon
greso nariais. 

Iš susirinkusiųjų kyla su
manymų, pertraukti posėdį iki 
rytojui iki 10 valandai ryto. 
Pirmininkas pagarsinęs tą va
landą, posėdį uždaro. P-nas 
Elias surinka, kad vyrai su-
seitų 9-tą valandą. Vienas Mi
sijos, valdininkų riktelėja, kad 
rytojaus rytmetiniame posėdi-
je p, Mastauskas perskaitys 
teksią kalbos, kurią Lietuviai 
perskaitys Amerikos Prežiden-

Dvyliktai besibaigiant su
sirinkusieji išsiskirstė iš po
sėdžių vietos. 

(Pabaiga). ' 

mis arba lentgaliais. 
Kitose vietose paupiu įvyko 

didesnių baisenybių. Visa ei
lė miestelių paplauta, geležin
kelių pylymai su bėgiais neži
nia kur nunešti. 

Kol-kas negalima apskai
tyti žmonių aukų. Tik spėja
ma, jog turėjo žūti keli šim
tai. Nuostoliai apskaitomi li$L 
10 milionų. Bet tai tik spėji
mai. 

Tik nuslūgus vandeniui tų 
baisenybių, pasekmės bus žino
mos. 

Tinkamiausioji metodą pra-
cyd George buvo pasakęs par- galinti ^ t n a i š t i n k Į a s " be ' t a maisto. Del to pakilusi la 
lamente garsią kalbą prieš ' k r m i j 0 p r a l iej imo — tai sis-.bai rimta padėtis. Yra labai 
Lenkus, suareštuota keletas j tematinis bendras Sąjunginiu 
Lenkų, inėmus leitenantą I-
vanickį. 

Kiti suareštuoti taippat bus 
teisiami karo teismo. 

NEŽINIA KUR CORKO MA-
\ JORAS. 

GYDYTOJAS PATARIA 
NEVARTOTI MĖSOS. 

Jis pats nevartojąs. . ir einas 
100 metus. 

Los Angeles, CaL, Birž. 4.— 
Čia gyvena gydytojas ir auto
rius Dr. James Martin Peeb-
les. Nesenai jis paminėjo savo 
09 metų amžiaus sukaktuves. 
J is yra parašęs knygą apie tai, 
kaip žmogus gali sveikas su
laukti žilos senatvės. J is pa
reiškia, jog žmogus gali ilgai 
gyventi ir but sveikas visųpir 
ma nevartodamas jokios mė
sos. 

Pats Dr. Peebles sustojo 
vartojęs maistui mėsą eidamas 
39 metus. J i s argumentuoja, 
jog toksai jautis arba arklys 
yra stiprus, nes negyvena sve-

BOLŠEVIHAI PROTESTUO 
JA DEL TOLIMŲJŲ 

RYTŲ. 

Washington, Birž. 6. — Čia 
neturima žinių, kur yra Airi
jos miesto Corko lordas ma
joras O'Callahan, kuriam 
seniau buvo liepta apleisti S. 
Valstijas. 
. Spėjama, ar tik jis nebus 
jau Airijoje. 

LENKAI STIPRINA SAVO 
SPĖKAS. 

Už nuoti-
ir kitose 

Stockholmas, Birž. 6. --• 
Švedijos pirklybos laivų juri-

timąja mėsa, nėra jie mėsaė- fninkams sumažinta užmokes-
džiai. Taip yra ir žmogui. 

Bet žmogui be to dar rei
kalinga susilaikyti nuo varto
jimo tabokos i r svaigalų. 

IŠTEISINTI IMPERATO 
RIAUS ŠALININKAI. 

Ryga, Birž. 6. -
kius Vladivostoke 
vietose Tolimuose Rytuose, 
kur prieš bolševikus pakeliama 
nauja revoliucija, Sovietų Ru
sijos valdžia kaltina ne vieną 
Japoniją, bet visus Sąjungi
ninkus. Ypač kaltinama Pran-
cija už nuolatinį suokalbiavi-
mą prieš bolševikus. 

Tuo tikslu užsienių reikalų 
komisaras Tchitcherin pasiun
tė astrų protestą Sąjunginin
kams. Sakoma, Sąjungininkai 
neduodą Rusijos proletariatui 
savo šalį pakelti iš griuvėsių 
ir dirbti ramųjį darbą. 

Londonas, Birž. 6. — Tš Au
gštosios Silezijos apturima ži
nių, jog Lenkai užimtose vie
tose stiprina savo spėkas. 
"Maišt ininkams" pagelbon iš 
Lenkijos siunčiamas reikalin
gas maistas, ginklai, amuni
cija ir visokia karo medžiaga. 

kų veikimas. Be to, kol-kas 
nieko nebūtų galima padaryti. 

Išvengti susikirtimų. 
Jei ta metodą butų priim

ta, tuomet " maištininkų" už
imtas pozicijas laipsniškai tu
rėtų paimti Prancūzai ir pas-

jkui perduoti Anglams. Pran
cūzai tuomet turėtų vaidinti 
tarpininkų rolę. 

Tokiu būdu butų išvengta 
susikirtimų Lenkų ' ' maišti
ninkų" su Anglais ir Vokie
čiais. 

Anglai u i Vokiečius. 

Prancūzai stato reikalavi
mą, kad visųpirma reikia nu
ginkluoti Vokiečių apsaugos 
organizacijas. 

Bet Anglai tvirtina, jog 

mažai duonos. Šviežios mėsos 
visai -neturima. Del stokos 
pieno kūdikiai miršta. 

Lenkai "maišt ininkai , , p r i 
pažįsta, jog jie nesipriešinsią 
Sąjungininkams. Tečiau nepa-% 

duosią savo ginklų, kol pir
miau nefcusią nuginkluoti VCK' 
kiečiai. 

KOVA UŽ CHIMISCHOW. 

Oppeln, Silezija, Birž. 5. — 
Schimischow apylinkėse visas 
laikas seka kova Vokiečių su 
Įienkais. Lenkai būtinai nori 
paimti miestą Schimischow. 
Jie sudegino grafo Stahwitz 
pilį'. 

Anglų karuomenės skaitlius 
laipsniškai didinamas visoj 
plebiscito zonoj. Siunčiama 

Vokiečiai turi teisės stovėti ' visur naujų kareivių su tan-

JAPONIJA PALANKI NU
SIGINKLAVIMUI. 

STREIKUOJA JURININKAI 
ŠVEDIJOJE. 

atamanas, gen. Semionov. turi eiti šeši Lietuviai, o kai- GARSINKITAS "DRAUGE." 

Vienna, Austrija, Birž. 6. — 
Čia specialiame teisme buvo 
teisiamas gen. Hummel ir ki
tų 12 buvusių karininkų. J ie 
buvo kaltinami už mėginimus 
pagelbėti buvusiam imperato
riui Karoliui atgauti Ungarf-
jos sostą. 

Teismas tečiau kaltinamuo
sius išteisino. 

Birž. 1 d. Šv. Antano par. 
svet. įvyko L. Vyčių 14-tos 
kp. susirinkimas. Į kuopą įs
tojo p-lė Pr. Biliauskaitė ir p. 
Juoz. Gudas. Išduota įvairus 
raportą*. Aj^r t pardavinėjimo 
tikieti;, nuta: ') dar įrengi at
letinį programą parapijos pi
knike Bhf;. 5 d. 

Išriiiko komisiją. (A. Kren-
cius, V. J bračinskas ir A. 
RublikauF" aite) pagaminimui 
rezoliucijr L. Vyčių IX sei
mui. Nutt i priešseiminį su-

Londonas, Birž. 6. — Kana- sirinkimą ] dkyti Birž. 15 d. 
dos generaliu gubernatorių Sekantis susirinkimas, Birž. 
paskirtas lordas Byng. Ve i - j 8 d. bus pi vestas žaislams ir 
kiai jis iškeliaus Kanadon. Jis draugiškam pasilinksminimui 
užims vietą Evonshire kuni
gaikščio. 

nis 30 nuoš. Del to jie pakėlė 
streiką. 

NAUJAS KANADOS GEN. 
GUBERNATORIUS. 

Washington, Birž. 6. — Į 
Tautų Sąjungos pasiteiriavi-
mus Japonija atsako, kad ji 
prielanki nusiginklavimo idė
jai. Bet nenori j i tuo klausi
mu pakelti inciatyvos. 

IŠ CICERO. ILL. 

apsaugoje. Italai pareiškia, 
jog Vokiečius apsiginkluoti 
privertę Lenkų agresija. Ir 
kaip ilgai Sąjungininkai ne
patvarkys krašto, taip ilgai 
negalima reikalauti Vokiečių 
nusiginklavimo. 

komis. 
Čia Sąjungininkų komisija 

darbuojasi, idant plebiscite 
plotuose išvengti negeistinu, 
susirėmimų Anglų su Lenkais; 
Nes Lenkai labai šnairiuoja į 
Anglus. . . ^9 

Artinasi KrizU KonstantmopoUid 
TURKŲ SOSTINC NORI PA

IMTI TURKAI AR 
GRAIKAI. 

Plimgė. V—2. (Elta). Kai 
kuriuose Žemaitijos mieste
liuose vietos komunistai iš-
lipdė naktį auštant, Geg. 1 d. 
savo proklamacijas ir iškėlė 
raudonas- vėliavėles. Žmonės, 
įniršę, viską nudraskė. 

PAĖMĖ DAFl DU MIESTE
L I . 

Tokyo, BirL 1. — Priesbol-
ševistinės spė os, kurios ap
valdė Vladivo lqką ir Nikols-
ką, paėmė dar Spaską ir Gro-
dekovo. 

Sąjungininkų tarpe pakilę ne
sutikimų. 

Paryžius, Birž. 6. — Iš pa
sitikimų versmių čia gauta ži
nių, kad kaip Turkai naciona
listai, taip Graikai pasirengę 
pakelti puolimą prieš Konstan
tinopolį ir praginti iš ten Są
jungininkus. Nes šitie nei vie
niems, nei kitiems nenori pa
duoti miesto. Skelbia Konstan 
tinopolio neutralybę. 

Yra pavojaus. 
Anglija, Prancūzija, Italija 

ir Japonija laibai rimtai žiu
ri į nuotikius Turkijoje. Tos 
viešpatijos labai gerai žino, 
jog Turkai nacionalistai tikrai 
rengiasi pulti Konstantinopo
lį. Tuo tarpu jos neturi rei
kalingo skaitliaus karuome
nės. 

Sąjungininkų garnizone yra 
žymi dalis Graikų kareivių. 
Jie, suprantamas daiktas, a-
bejojančiai užsilaikys, kuomet 
Graikai mėgins pulti miestą. 
Bet jie neapgins miesto, jei 
pakils prieš jį Turkai nacio
nalistai. 

Pakilę nesutikimai. 

Konstantinopoliui pavojus 
neišvengtinas dar ir del pačių 
Sąjungininkų tarpe pakilusių 
nesutikimų. 

Kaip žinoma, Anglai remia 
Graikus. Tuotarpu Prancūzai 
ir Italai paremia Turkus naci
onalistus. Gi Japonai turi nuo
savą nusistatymą. Neva jie 
sovi su Anglais. Bet jie stovi 
už Konstantinopolio interna-
cionalizavimą ir panaikinimą 
ten Anglų intakos. 

Tais nesutikimais pasinau
dos arba Graikai arba Tur
kai nasionalistai. Kurie bus 
stipresni, tiems teks tasai 
visais žvilgsniais svarbus 
miestas ir Dardaneliai. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Birželio'4 
buvo tokia pagal merchants L»o-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 3.93 
Prancūzijos limiui frankų 8.46 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 1.59 
Lietuvos šimtui auksinų 1.59 
Lenkijos šimtai markių .12 



! 

i 

i 
— 

D R A U G A S 

LIETI VIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdieną Išskyrus nedėldienios. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR LiSIENYJE: 

Metams . . . . . . . . . . . . . . . . $8,00 
Pusei Metų . . A . . *AAU£-* .•• *»w> 

•UT. YALST. 
Metams . . . . . . . . » • • • « • . . $b.vO 
Pusei Metų . . . . . . . . . s 8.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiratymo dienos 
ae nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus 1 
registruotų laiško. 

"DRAUGAS" PUBL. C0. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Rooscveh 7791 
: - «S*^ - ~ - i Š * -

valdiniai teršia jo žvaigždėtą 
rūbą. 

Taip neturėtų but. Kaip juo
dą, taip baltą pilietį turį ap* 
drausti įstatymai. 

RASINĖS RIAUŠĖS, 
Du dalykų daro Amerikai 

gėdą pasaulio akyvaizdoje. 
Tuodu dalyku tai: liiičai ir ra
sinės riaušės. Kitose šalyse nie
ko panašaus nerasi. 

Jeigu koks nors juododis 
žmogus užpuola baltodg mote
riškę, tuojaus baltųjų minia 
susibėga, prasižengėlį nutveria 
arba ir iš kalėjimo išvelkusi 
nulinčiuoja, ty. nužudo. 

Tų minių teismų, ypač pie
tinėse valstijose, netrūksta. 
Kas metai po kelias dešimtis 
juodų žmonių tokiu būdu ga
labijama. Teeiau labai retai 
pasitaiko nulinčuoti baltą žmo
gų nors ir baltųjų tarpe ir-gi 
atsiranda su žvėriškais instink
tais. 

Su linčais greta stovi ir ra
sinės riaušės. Tų riaušių prie
žasčių nesuskaitysi.Kartais jos 
turi politinio pagrindo; kar
tais del darbo padėties ar san-
tikių. Pigu sukurstyti tamsius 
baltos rasės darbininkus prieš 
juododžius darbininkus. 

Oklahoma valstijos mieste 
Tulsa įvykusios rasinės riau
šės nedovanotinos tiems, kurie 
jas sukėlė. Gi jas turėjo sukelti 
baltieji žmonės. Tie žmonės, 
kurių čia visur yra dauguma, 
kurie savo rankose turi vals-
tijų ir miestų valdžias. 

Ta bjauri linčų ir rasinių 
riaušių dėmė taip ilgai bus 
įsisiurbusi nacionaliame Ame
rikos, kūne, kaip ilgai kalti
ninkai nebus griežtai už tai 
baudžiami. Lagšiol jų nepalie
čia bausmė. Atsakomieji auto
ritetai tik ranka pamoja. Gi 
Dėdė Šamas verčiamas už tai 
klausyti paniekos žodžių. Jo 

NĖR KO DŽIAUGTIS. 
Chicagoje jau nestato nau

jų namų. Eina kova kontrak-
torių su amatninkais. Kontrak-
toriai nori turėti pigiau apmo
kamus darbininkus, tuo tarpu 
darbininkai griežtai stovi ui 
karo metų užmokesnį — aukš
tą atlyginimą. 

Del to butai brangsta. Atė
jus pavasariui daugelis žmo
nių pametė brangius butus. Su 
savo šeimynomis susikraustė į 
by kokią pašiurę, arba į vieną 
butą po kelias šeimynas susi
grūdo. 

Šiandien daugel namų tuštu
tėliai stovi. Bet jų savininkai 
nuomos nemažina nors jie nu
siminę, turi nuostolių, tečiau 
nori plėšti žmonės, kaip plėšę. 

Savo keliu kontraktoriai 
skelbia, kad jiems įkyrėjo ko
va su amatninkų sąjungomis, 
kurios atsisako priimti siųlomą 
jiems užmokesnį už darbą. At
eity bandys su amatninkų są
jungomis jokių kontraktų ne
daryti ir nepripažinti unijų. 
Reiškia, jie nori pavartoti 
"open shop" metodą. 

Kai-kurie džiaugiasi skaity
dami tokį jų projektą apie 
"open shop , \ Jie sako, dar
bininkai pradės darbus naujus 
namus bestatydami ir butų 
savininkams pasibaigs aukso 
laikai. 

Kad butų savininkams turi 
pasibaigti ir pasibaigs auksi
niai laikai, tiesa; laimės nuo
motojai. 

Bet su ""open shop" darbu 
nėra ko džiaugtis. Tokia dar
bą priemonė netinka Chicagai, 
kur darbininkai stipriai orga-

JONAS KMITAS. 
x Visai nesenai žmonės per-

ruažai fcinodavo laikraštijos 
naudą, bet dabar Lietuviai 
taip yra suskatę leidinėti lai
kraščius, jog beveik užmiršo 
knygų reikalą. Tai-gi reikia 
labai džiaugtis, kada pasirodo 
nauja knyga, ypač jei ji yra 
gera. 

Man esant Bostone teko 
gauti jau atbaigtą "Darbinin
ko" spaustuvėje sustatyti, bet 
dar neapdarytą knygą vardu 
Jono Kmito Eilės. Ją išleido 
Lietuvių Prekybos Bendrovė 
414 W. Broadway, Boston 27, 
Mass. 

Kmitą aš pažinau 1891 me
tais, kada dar mudu abu bu-
vova jauni studentai. Jau tada 
jis mokėdavo satyriškais ek-
zametrais apdainuoti draugus 
ir jausmingomis eilėmis iš
reikšti rimtas mintis. Paskui 
gyvenimas mudu perskyrė. 
Man teko vykti į šiaurius iš 
Lietuvos; jis gavo keliauti į 
vakarus iš tėvynės. Retkarčiais 
aš rasdavau jo eilių laikraš
čiuose, bet dabar džiaugiausi 
pamatęs visą storoką knygą. 
Nors ji dar nebuvo parengta 
pardavinėti, bet vieną egzem
pliorių aš vis-gi gavau. Greitai 
pervertęs lapus neradau pir
mųjų jauno poeto bandymų, 
kuriuos žinojau. Matyt Kmitas 
iŠ poezijos juros savo dainų 
žuvis griebė tik labai retu 
tinklu, kad jame liktų vien tik 
stambiausieji jo dvasios ir šir
dies veikalai. 

. 

Pradedamas skaityti aš pa-
siketinau pasižymėti tuos pus
lapius, kur yra tikrai gražių 
poetinių vietų. Perskaitęs pa
mačiau, kad visi puslapiai pa
žymėti. Tokiu būdu rašydamas 
nuomone apie knygą nebega
liu naudotis savo ženklais. Jie 

nizuoti. Su tuo griežtai nesu- parodė tik tą, kad visa knyga 
tiktų nė pati visuomenė, ne- yra graži ir gera. 
paisant galimų triukšmų. 
Amatninkai nori darbo ir no

ri dirbti. Be darbo negalimas 
gyvenimas. Amatninkai noriai 
imsis darbo, jei samdytojai už
tikrins jiems darbo visiems 
metams. 

Tečiau kontraktoriai negali 
to padaryti, reiškia, darbinin
kams nevisuomet užtikrintas 
darbas. 

SUSIŠNEKĖJO. 

Raulas. -

yra graži ir gera. 

Apie Jaunimą. 

Nuo kitų poetų Kmitas ski
riasi tuomi, kad visame jo po
ezijų tome nėra ženklo lytinės 
meilės. Ta Kmito ypatybė yra 
bendra jam ir Duonelaičiui. 
Kmitas myli jaunimą mažą ir 

didelį, bet rūpinasi tiktai, kad 
tas jaunimas turėtų ištvermės 
mokintis, kad neužmirštų tė
vynės, kad reikale turėtų drą
sos ją apginti. Negaliu iškęsti 
neparodęs, kaip Kmitas moka 
suprasti vaiko Širdį. Štai iš
trauka iš eilių " Senoji Močiu-

Antanai, kur tu 
valkiojies? — 

Antanas. — Ar nežinai, kad 
šapoje" automobilius "fiksi- tė Anūką Mokina" (p. 149). 

Senoji Močiutė anūką moki
na 

a 
> > 

— 

nau. 
Kaulas. — Eitum bent "nu-

siklynyt. , , Tavo ''feisas" be
galo " durtinas." 

Su šipuliu veda raides. 

Anūkui gi fodos, kad jįjį 
kankina. 

Kada ji tą darbą pamest 
Akutės į šalį nušvitusios skrai

do 
Kur čiulba laukuose vyturiuos 
Kur piemenys bandą iš lauko 

paleido, 
Jis tyko, kada čia ištruks. 

Aplink tiek grožybių, net akį 
gadina 

0 mokslas tas toks nuobo
dus. 

Gi čia dar močiutė su rykšte 
grasina: 

Žiūrėk, tingpny, kas tau bus! 
Vai vargas mokintis, gamta 

kad vilioja 
Su saulės šviesiais spinduliais] 
Su pievų gėlomis, ką tamsiai 

žaliuoja \ 
Su vyšnioms ir su obuoliais! 

Vaikelij Kaip vyro sulauksi 
tu metų, ? 

K âip rūpestis kaktą surauks, 
Kuomet tarp nelaimės pa

kliūsi verpetų, 
Širdis prie močiutės vėl 

šauks. 
Norėsi tada, kad ranka jos 

šiurkščioj i 
Galvelę paglostytų tau; 
Kad ji išklausytų, kaip sun

kiai dejuoji 
O bus tavo širdžiai lengviau. 

Žinosi kad laikas tau piau-
kė smagiausiai 

Kada nuo močiutės senos 
Kaip reikia skaityti tas žo

dis išklausei 
Išklausei nuo jos tik vienos... 
Paskutinis posmas taipat 

kaip pirmutinis atsikartojimu 
panašus į dainą ir lygiai kaip 
ji skatina giliau įsidėti jos 
mintį širdyn. Jis taip-gi. pa
rodo, kad žmogus kitaip žiū
rėtų į savo jaunų dienų dar
bus, jei gautų juos atkartoti 
po užaugusio amžio prityrimų. 
Kaip visi tikrieji poetai, taip 
ir Kmitas netik mintija pats, 
bet verčia mintyti ir skaity
toją, kuris užvožęs knygą at
randa naujų tiesų pats. Poetas 
tarsi jų neminėjo, bet jis pas
tūmėjo skaitytojo mintį į ge
rą pusę, kad atrastų tiesos kas 

Kas ir nematoma kitiems. 
Gražių gamtos aprašymų y 

ra įpinta į visokio turinio ei
les. Pavasario vaizdas yra ei 
iėse "Velykos" (p. 115). Aud
ringa jura aprašyta alegorinė
se eilėse "Valtis" (171 p.). 
Žiemos vaizdelis yra "Kalė
dose" (p. 191). Beveik visos 
metų dalys apdainuotos tam-
tikromis poezijomis.Kmitas už
vis labiausiai mėgsta pavasa
rį, nes trisyk išgyrė jį dainuo
damas. "Pavasaris" (p. 11) 
aprašo pirmuosius atgijančios 
gamtos džiaugsmus, "Pavasa
rio Gale" (p. 61). 

Senai išnyko šaltas sniegas 
Drauge su palaikais žiemos 
Ir nedrąsus pirmasis diegas 
Prasikala ant lygumos. 

Išdžiuvo' kiemuose purvynas 
Artojas plėšia dirvonus 
Padangės šviečiasi blaivinąs 

Ir pučia vėjas malonus. 
Tai Gegužio mėnesio ženklai 
ir darbai. Juos taip-gi ap
rašo kitos eilės "Pavasa
ris" (p. 172), pažymėdamos 
pavasario ir vasaros susidūri
mą: 
Migla apsiaupti jau garuoja 

laukai 
Pajutę vaisius šilumos; 
Linguodami ošia galingi miš-

. 

kart daugiau. 

Gamtos Mylėtojas. 

Iš paduotojo pavyzdžio ma
tyt, kaip vaizdingai Kmitas 
parodo Lietuvos gamtą, pa
traukiančią kūdikio akis ir 
širdį. Gamtai poetas pašven
čia tam tikras eiles (114 p.). 
Jose Kmitas ne tiek aprašo 
matomuosius gražumus kiek 
mintimi gvildena jos slėpinius. 
Jis rašo, kad gamtos 

... stebuklai ne visiems 
Yra prieinami suprasti 
Joj tik mokslinčius gali rasti 

Jie likučius pučia žiemos. 
Dabar jau smagu jų pa vėsi je 

būti 
Ten kvepia žolė, ten kukuoja 

gegutė. 
Pavasariu besigėrėdamas po

etas apdainavo du jo mėnesiu 
Gegužį (p. 137) ir Birželį (p. 
63). Kmitas dusyk aprašė ru
denį (pp. 77 ir 153), vieną 
kart žiemą (p. 169), bet vasa
rai nepašventė atskirų eilių. 
Matyt Bostono oras karštuoju 
metu veikiau stabdo poeto į-
kvėpimą negu stiprina, o poe
tas neverčia savęs rašyti ei
lių, kada nejaučia širdije tam-
tikro akstino, nors poezijos rin 
kinys išeina nesistematingas. 

Besigėrėdamas gamta aps
kritai Kmitas labiausiai myli 
lietuviškąją. Nemuną aprašy
damas poetas išreiškia ne vien 
tos upės gražumą, bet ir savo 
meilę. 

Ištolo žiūriu į tave, Nemu
nėli! 
Per tūkstančius mylių ma
tau! 
Tie patys krantai, tankiais 

krūmais apžėlę, 
Kuriuos taip mylėt papra
tau (p. 59). -

Antradienis, Birželis 7, 1921 
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!£ntradi 

i Humanistas. 

Senovės Grekų ir Rymo dai
nininkai labiausiai migdavo 
gamtą ir anksta proto išlavini
mą. Tuos. senovės poetus vė

lesnieji pavadino klasikais, o 
jų nauji pasekėjai vadindavosi 
humanistais. 

Iš Kmito poezijos matyt, 
kad jis mėgsta pačius gražiuo
sius kultūros žibučius ir nuo
širdžiai vengia neišlavinti] 
storžievių. 

Gėrėdamasis-senovės poetais 
Kmitas verčia keletą satyrų iš 
Martialio ir iš Horatijaus, kU-
rį teisingai galima butų pava
dinti klasiškų Rymo poetų pir
mininku. 

Iš naujųjų poetų Kmitas pa
sekė tik Byron'ą, ir iš jo išver
tė tik klasikų dailės išreikš
tą dalykų, būtent "Gfladijato-
riaus Mirtis.'' Iš Rusijos ro
mantikų Kmitas paėmė du da
lykėliu iš Lermontovo ir vieną 
iš 'Puškino. Lietuvį Mickevi
čių Lenkai skaito didžiausiu 
savo romantiku. Kmitas iš 
Mickevičiaus puikiai išvertė 
baladą " Tėčio Sugrįžimas" 
(p. 166). 

Imdamas iš svetimų kalbų 
gražiosios poezijos raštus Kmi
tas parinko tuos, kurie prie 
gražaus turinio turėjo dar pa
mokinančią, kartais tikybinę 
mintį. Tas ypač matytis iš 
vertimų " Palestinos Gėlė"Le 
rmontovo (p. 178) ir minėtasis 
" Tėčio Sugrįžimas". Kitaip 
sakant, Kmitas pasinaudojo 
gražiausiais klasikų ir roman-į 
tizmo daigtais praeidamas pro 
įų klaidas ir kaltes. 

Visas poezijos tomas liudi

ja, jog Kmitas yra grynas 
augštai išlavinto proto ir dide
lės grynos estetinės skonies po
etas. Jis yra mųs humanistas, 
tą žodį tariant geriausia pras
me. 
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Birželio Mėnuo. - Jo Vadovaujanti Mintis. 
VISA ŠIRDIMI. 

. (Pabaigą) 
— Kita priežastis del kirrios gerbiameSaldžiausią Širdį yra 

ži, kad tas sąnarys buvo arčiausiame santikyje su Jo viduji
niu gyvenimu, (i y dy to jai pasakys, kad nėra kito kūno sąnario, 
kurs galėtų tiek bendrauti su protu ir jausmais kaip širdis.Kuo 
met viltis, džiaugsmas mųs gaivina širdis laisvai 
ir greitai plaka. Nuliūdus ir dvasiai raudant širdis plaka 
retai ir nerangiai. Meilei augant ji plaka greitai ir tvirtai. 
Tai-gi, visi šitie akstinai verste verčia mus gerbti Švenčiau
sia Širdį, kuri plastėjo linksmybe ir nuliūdimu, užuojauta 
ir meile, skausmu ir viltimi mūsų geriausiame ir tikriausia
me Prietelyje! 

— Kaip labai gražu! — linksmai sušuko Gražina, paž
velgusi su tikru supratimu į tą paveiksfą, iš kurio Jėzus tarsi 
žiurėjo su giliausiu ilgėsiu į tą nekaltą avelę klaidžiojančią 
taip toli nuo tikrojo Piemens. 

— Tau atrodo gražu, — atsakė kunigas, — bet aš tik 
trumpai ir viršutiniai parodžiau smulkesnes dievotumo da
lis, kurios rižasi su kūno ir kraujo širdimi. Aukštesnė ir kil
nesnė dalis yra ta, kuri paliečia viršjausminį Jėzaus Širdies 
gyvenimą. Ar žinai ką tas reiškia T 

— Ne, visai nežinau — prastai atsakė Gražina. 

— Aš esu įsitikinęs, kad daug kartų "visa širdimi" kal
bėjai su savo mylimais draugais. Daug kartų išsireįškei, kad 
myli savo tėvą ir mamytę "visa savo širdiini." Daug kartų 
esi prašiusi Dievo, kad duotų tau "malonią, nekaltą ir išti
kimą širdį". Dabar, žodis "širdis" šiuose išsireiškimuose 
ar visados primena širdį sudėtą iš kūno ir kraujo? 

— Žinoma, kad ne, nes širdis iš kūno ir kraujo negali 
kalbėti, klausyti ir mylėti. 

— Tad ką tas reiškia! 
Tas reiškia kad... kad... kad siela, dvasiška mūsų esybė, 

ištikro, aš jaučiu ką reiškia, bet nemoku žodžiais pasakyti. 
— Tai ką jauti, o nemoki išreikšti, vadinasi viršjausminė 

širdis. 
— Pamąstyk, kaip ši viršjausminė Jėzaus \ Širdis yra 

švenčiausia, maloniausia širdis, ir dažnai klaidingai supras
ta ir neužjausta širdis. 

— Pirmiausiai, ji yra švenčiausia širdis dėlto, kad nuo
dėmė niekad jos nepalietė. Antra, ji yra maloniausia širdis, 
dėlto, kad išliuoąavus žmonių giminę, ji dangaus linksmybes 
žemės sielvartais pamainė, o tai visa su meile plakančia 
širdimi del mūsų. Saldžiausio ji Jėzaus Širdis myli tave, ma
no vaikeli, su visa galybe neišpasakytos 'meilės, taip lygiai 
kad būtumei Jo vienatinis tvarinys. 

— Jo Širdis meile plakė del tavęs, kuomet dar kūdikiu 
būdamas gulėjo šiaudais išklotoje prakartėlėje. Jo Širdis 
meile plakė del tavęs, kuomet jaunystėje jis rodė, mokino 
žmonėms tiesos kelią. Jo širdis meilėje nutilo paskutiniu pla

kimu kybodama ant kryžiaus, ir vėl suplakė pasilikdama 
Švenčiausiame Sakramente ligi žmonijos pabaigos. Ir nors 
jau užaugai Jo nuolatinė meilė saugojo kiekvieną tavo žing-J 
snį, bet tu tik šiandien pradėjai suprasti tą meilę. Ir tu esi 
tik viena iš milijono, kuri atsilygino šaltu nedėkingumu už 
karštą meilę. 

— Bet mes visi esame Jam nusidėję meilės žvilgsniu, net 
mes kuriems Jis davė savo ypatingų malonių. Dabar pasa
kyk mam ar netiesa kad Saldžiausioji Širdis yra klaidingiau
siai suprasta ir mažiausiai atjausta Širdis I " 

— Gražinos akys žvilgterėjo ir ilsėjosi ant Saldžiausios 
Širdies paveikslo; Ašaros vilgino jos tamsius blakstienų^. 
Ji atkartojo išreto lyg pusiau išmoktą pamoką. 

— Dievotumas prie Saldžiausios Širdies — prie tos kūno 
ir kraujo Širdies, kuri plaka del mūsų—ir prie tos viršjaus-
minės Širdies, kuri taip labai mus numylėjo! Paskui atsisu
kusi ištarė kunigui: Džiaugiuos kad Tamista man taip aiš
kiai išdėstei to paveikslo reikšmę. Katriutė mėgino man iš-
aiškinti, bet ji mano mintis tik supainiojo, ir padarė viską 
juokingu. 

—Jei Katriutė pašvęstų mažiau laiko šokiams, krutamu-
jų paveikslų ir teatru lankymui, novelių skaitymui ir tuš
čioms kalboms, galėtų daugiaus gerų knygų pasiskaityti. 
Tuomet ji mokėtų išdėstyti savo tikėjimo praktikas jų kilnia
me pavidale, o ne juokingai, atsakė kunigas Dobilas. 

Sulietuvino Margarcta. | 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. Ganai 2118 
Valandos: 10 ryto lkl • 
Gyvenimai: 

2811 W. tSfd Str. 
Tol. Prospect S4«4. 

KAIP JUSy AKjS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tatnistos aiejs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akįs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metu patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Ckicago 
kertė 18-tos gatves; S labos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S Aptickos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
va. Nedėliomis nuo 9 ryto Iki 
12 dien 
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LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI. 
Užsienių Spaudos Balsai Vil

niaus Klausimu. 

"The New Statesman" 1921 
m. Balandžio 23 d. rašo: 

"Susirinkus Lietuvių ir 
Lenkų konferencijai Bruksely, 
vėl atgys tie nemalonus klau
simai, kuriais Lenkija neduo
da mums ramumo. Visi atsi
mena, kad Spalių mėnesį Vil
nius buvo kelis kartus Želi
govskio plėšikų užpultas. 
Miesto paėmimas sukėlė ne
pasitenkinimo Tautjų Sąjun
goj ir Zeligowskis, nors ir ne
noromis, turėjo atsiskirti nuo 
Lenkijos. Tautų Sąjungos pas
tangos nuraminti nesutikimus 
nepavyko. Zeligowskis vis dar 
laikė paėmęs Vilnių. Pirm ke
lių savaičių tikrai Tautų Są
junga pasiūlė, kad maištinin
kų karuomėnė butų pakeista 
Lenkų reguliarine karuomėnė, 
tuo būdu, kaip kad Lietuviai 
sakė, "kad neteisėtas puoli
mas liko viena vertus legali
zuotas ir antra, vertus atme
tė pirmą Tautų Sąjungos nu
sprendimą" Bruskelio konfe
rencija, kuri turi tą ginčą iš
spręsti,, tikrai patenkins teisė
tus Lietuvių reikalavimus. 
Lenkų ' politika, Prancūzų re
miama, nori priversti Lietuvą 
padaryti "sąjungą'' su Lenki
ja. Lietuviai esą silpna ir ma
ža valstybė, ir Lenkija, mūsų 
akyse ji netokia didelė vals
tybė, esanti Lietuvai galingas 
didvyris. Todėl neklaidinga 
manyti, kad toji "sąjunga" 
pasibaigs, kaip jaunos ponios 
kelionė tigrų iš Rygos. Lietu
viai svajoja apie laisvę, jie 
pasakoja piktas istorijas iš 
tų laikų, kai Lietuviai susi
jungę su Lenkais buvo. Yra 
daug nuomonių prieš mažųjų 
valstybių Europoje skaičiaus 
didinimą. Bet dabar yra daug 
nuomonių prieš didelę Lenki
ją. Jei Lietuva nori nepriklau
somybės, galingos valstybės 
turi ją remti." . 

"Deutsche Algemeine Zei 
tung" rašo: 
"Pirmininkaujant Hymansui 

eina Lietuvos-Lenkų derybos 
Bruksely Vilniaus klausimu, 
kurį Zeligowskis norėjo Var-
šavos noru išspręsti ginklu. 
Derybos sutinka daug sunku
mų. ' * Temps'' koresponden
tas nušviečia šį klausimą, taip 
kaip daro Lenkai. 

Vėl iškelta nuomonė atly
ginti Lietuvai už Vilnių Klai
pėda, ir Varšavos liūliuojama 
svajone, sujmigti Lietuva s\i 
Lenkija taip, kad kiekvienas 
kraštas butų nepriklausomas 
ir susidėtų tik viena užsienių 
ir karo konvencija. Žinoma, 
tas panašu į tai, kad Lenkija 
prarys Lietuvą. 

Kaip galima butų sutaikinti 
Lietuvių ir Lenkų politiką, 
sunkus beįspėti. Lenkija yra 
siena Prancūzijai prieš bolše
vizmą, o, kaip anoniminiai 
skelbia militarinėms sferoms 
netoli stovys "Revue de deux 
mondes" korespondentas Lie
tuva esanti paslėptas Sovietų] 
iorpastas. Prancūzijai butų 
patogu įtraukti Lietuvą į tą 
sieną prieš Sovietus, kuri tęs
tus nuo Baltųjų jurų ligi Juo-
dujų". 

1' Deutsche Tageszeitung'' 
rašo: 

"Tuo tarpu Lietnvių-Lenlcų 
pasitarimo būdas informaci
nis. Kitas oficialinis posėdis 
busiąs sukviestas kitos savai
tės vidury. Netikima, kad 
bus susitaikinta, nes Lenkija 

daro vis naujus pasiūlymus 
ir tikrai aiškiai nepareiškia 
noro prieiti prie taikių vaisių. 
Tuo tarpu Prancūzai stengėsi 
išaiškinti Lietuviams visus ge
rus Lenkų-Lietuvių sąjungos 
privalumus, tokios sąjungos, 
kuria abi valstybės bus nepri
klausomos. Ypatingai Prancu-

vrns, numesdama jiems Var
šavos norą atiduoti Lietu
viams Klaipėdą/Bet Lietuvių 
sferos nei klausyti nenori a-
pie sąjungą su Lenkija, nes 
jie pažįsta jos norus nugalėti, 
o tas reikštų Lietuvai galą. 
Taip pat Lietuvių sferos neno
ri jungti Klaipėdos klausimą 
su Vilniaus klausimu.'' 

Berlyne leidžiamas Rusų 
laikraštis "Eul" š. m. Balan
džio 25 d. įdėjo telegramą iš 
Paryžiaus Lietuvos-Lenkų* de
rybų Bruksely klausimu. Šia 
telegrama, santarvininkai ne
nori įsikišti į Lietuvos-Lenkų 
konfliktą, sprendžiamą Bruk-
selio konferencijoj. Bet rodo
si, kad kaip Lenkai, taip ir 
Lietuviai nori tartis su san
tarvininkais svarbiu Klaipė
dos klausimu, kurį Lenkai ma
tomai nori suderinti su Vil
niaus klausimu. Lenkai vis 
dar skaito ypatingai svarbiu 
dalyku turėti Vilnių, už tai 
siūlo Lietuviams įeiti į Lenkų 
valstybės sąjungą ir atlygini
mo siūlo duoti Lietuvai Klai
pėdos sritį, kuria labai nori 
turėti naujai susikūrusi vals
tybė jau vien del uosto. 

Klaipėda oficialiniai dabar 
Prancūzų valdoma, bet tikrai 
yra Vokiečių valdoma, kitaip 
būti negali. Prancūzų pasiun
tinys Bruksely pasisakė, esąs 
įgaliotas paaiškint delega
tams, kad Prancūzija butų 
laiminga, jei Lenkai nustotų 
savo pretenzijų Klaipėdos 
kraštui. Lietuviai turi vis del 
to sutikti su Lenkais Vilniaus 
klausimu. Jei Lietuviai nesu
tiktų, Santarvininkai neduos 
jiems Klaipėdos. 

Vokiečių laikraštis "Deuts
che Tageszeitung" Vilniaus 
klausimu tarp kitko rašo: • 

"Įdomi ir Prancūzų pozi
cija ginčijamu Vilniaus klau
simu. Iš vienos pusės jie visai 
stipriai įsisėdę Lenkijoj ir ne
norėtų nuskriausti savo są
jungininką. Iš antros pusės 
Rusų emigrantai padarė stip
rią, presiją Paryžiuje Vilnių 
bent ligi Rusų padėties nusis-
tovėjimo atiduot Lietuvai. Jei 
Vilnus dabar galutinai tektų 
Lenkams, tai, žinoma, jis butų 
Rusams amžinai prarastas. 
Atrodo, lyg Rusų emigrantai 
savo nusistatymą butu. pra-
vedę". 

Susinėsimas Su Rusija. 

Paštų, Telegrafų ir Telefonų 
Valdybos pranešimu, nuo š. m. 
Gegužės 2 d. visose pašto-tele
grafu įstaigose bus priiminė
jama paprasta ir apdrausta 
korespondencija išsiuntimui į 
Rusiją, o taip pat ir išduoda
ma gauta tokia pat korespon
dencija iš Rusijos. 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 
( U i j08 redakcija neatsako). 

šokiai. 
Gegužio 20 d. "N-nos" įdėjo 

straipsnį antgalviu "Naujo
viški šokiai", kurio autorius 
P. Šarūnas sako, kad: "Do

žų spauda nori pagauti Lietu- | r o s ihirėtojams ir mokytojams 
bekalbant, dabartinis jauni
mas, nepaisydamas nieko, šo
ka tokius šokius, kurie artina 
prie idealo: stovėti ant vietos 
kai stulpas ir judėti kai aud
ros sūkurys." _ 

Toliaus autorius pagyręs 
polkas, valcus, kadrilius, o pa-
peikęs faks-tratus ir kitus 
šlykščius šokius klausia: "Ar 
galima priežastį primesti žmo
nių nedorybei ar ekonominėm 
sąlygom, kaip marksizmas no
ri viską išvesti!" ir čia pa
duoda Rutti Piekering nomo-
nę, kaipo įdomią modernų šo
kių teoriją, kuri remiasi ant 

f ekonominių sąlygų. 
Esą, gyvenimas miestuose 

taip susikimšęs "verčia ir šo
kius grūsti į mažą plotą di
delę daugybę judėjimo." 

Bereikalo Šarūnas daro už
metimus doros žiūrėtojams ir 
mokytojams*, nes jie netik kal
ba, bet ir daro kiek jiems ga-
Įima. Jų svetainėse yra* iška
bos su parašais, koki šokiai 
neleistini čia šokti. 

Antra, jei tokių šokių ir 
negalima primesti žmonių ne
dorybei, tai bet-gi jie veda 
prie nedorybes ir ištvirkimo. 

Kaip marksizmas šokius no
ri "išvesti", neteko girdėti. 
Teorija, kad verčia šokius grū
sti į mažą plotą didelę dau
gybę judėjimo neatrodo tiesa, 
žinant, kad Lietuvių šokiuose 
panašaus judėjimo visai nėra. 
Nesykį teko matyti ir pustuš
tėse svetainėse kelias poras 
"šiminant" ant vietos. Klau
simas, iš kur jie atsirado T At
sakymų gali but daug. Bet 
svarbiausias yra, tai "busi-

TAITTOS FONDO VALDY 
BOS ANTRASAI. 

Kun. K. Urbanavyčius pirm. 
50 West Sixth Street. 

South Boston, Mass, 
Xun. M. A. Pankus, vice-pirm. 

443 Park Avenue, 
Bridgeport. Conm 

S. Rutkauskaitė, vioe-pirm. 
602 South Street, 

Mahanoy City, Pa. 
K. J. Krušinskas, sekret. 

222 South 9-th Street, i 
Brooklyn,' New y©rk 

Balnis V. Vaišnoras, ižd. 
. 1514^ Carcon Street, 

Pittshurgh, Pa. 

LUCKY 
STRIKE 
cigarette 

į Parduodu 2 namus už pigia kaina. 
ties važiuoju Lietuvon. Abudu namai 
vra ant "conrete" ir ant 2 lq$ų, na
mai po 2 flatus ir 5 kambarius kiek
vienam, gazas vanos. Kaina $6,400.00 

John Littvtn 
2716 — 2717 W, S8th Place 

Ifs toasted 
jįCyr jįn^t^iaa*^ t ^ f t a / ą V ^ T 

ness. tt 

Amerikoje, ypač didmies
čiuose yra susitvėrę tam tikri 
"trustai", katrie gamina gai
das- visokiems šokiams. Jie 
daro taip: Būrys muzikantų 
susirenka į salę. Vienas atsi
sėda prie pijano ir vienu pir
štu skambina tą, kas jam at
eina į galvą. Kiti-gi klauso ir 
rašo. Kai kada bent keli pa
rašo "orkestraciję", "rindže-
roTk*." 

Atspauzdinę tas gaidas ant 
ant plonos poperos išsiuntinėja 
dykai muzikantų "lideriams" 
(vedėjams) kaipo *' ad verti-
sing" (skelbimus). 

Kai kada tie *'trustai" su
renka šokius iš kitur, net iš 
necivilizuotų tautų, kad tik 
daugiaus uždirbus. Mat, įpra
tintas jaunimas reikalauja, 
kad muzikantai grotų naujus 
šokius "popular dance". Pas
tarieji tur pirkti gaidas, ku
rios pusėtinai brangios. 

Minėtas "trustas" palaiko 
taip-gi kabaretus bei ''dance 
schools"(šokių mokyklas), kn-
riose# išmokina jaunomenę šok
ti nepadorius šokius. Tokių 
šokių* išmoksta ir Lietuvių 
jaunimas, katrie lanko tas mo
kyklas. Užtat nieko taip la-
bai nemėgsta,kaip tik "chew" 
"džaz" ir tt. 

Bet, ant laimės, doros žiū
rėtojams ateina į pagelbą di
džiųjų svetainių savininkai, 
katrie jau neleidžia groti bei 
šokti nepadorių Šokių. Tik 

[pas Lietuvius dar tebėra ma
da "džiaz", ,ty, pas jaunimą 
"rožių", "dobilo" klubų na
rius. Pastarieji nesenai buvo 
pasisamdę juodųjų 'Įmonių 
mtfzi&antus, kad tik geriau p̂a-

grotų jiems "džiazą" bei "ši-
: » J 

mj 
Bet su laiku ir jie jau pra

deda suprasti, kad tai nėra 
gražu. Serbentą. 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
SO. CHICAGO. ILL. 

Parsiduoda bučerne ir grocerne. 
su namų gražioj vietoj, puse bloko 
nuo Halsted gutv^ Biznis "Cash" 
Pardavimo priežastis važiuoju ant 
farmos ir norių greit parduot*. 

J. Morkų* 
8 2 8 W . 8 1 S t r . C h i c a g o , 1IJL 

Paieškau Ignaco Ivanausko Šliužų 
kaimo Kaltinėnų Parapijos Raseinių 
Pavieto turime svarbu reikalą nuo 
tėvu iš Lietuvos jeigu , miręs kas 

J žinotų meldžiame pranešti busime dė
kingi. 

A. Dargia 
726 W. 18 St. Chicago, Pi. 

Pardavimui Salunas. Puikus kam 
pas ir geras biznis. 

2200 So. Halsted St. 

Birz. 6 d.. 7 vai. vakare Svi-
reokio svet. ant Houston A ve. 
S. L. Kareivių Amerikoje lai
kys nepaprastą susirinkimą. 

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti, "nes turime svarstimui 
daug svarbių dalykų. 

K. Vasiliauskas. 

VALDYBA DRAUGYSTĖS 
iV. ANTANO. 
Waukegan. IU. 

Pirmininkas, A. J. Sutkus, 1317 
So. Victory Str. 

Vicc-Pirm., 0. Keliotis, 1002 S. 
Victoria Str. N. Chicago. 

Nut. Raštininkas, J. P. Bukan-
tis, 1339 S. Victory Str. 

Finansų Rast., B. Mačiulis, 
1329 S. Lincoln Str. 

Kasierius, P. Kapturauskis, 
1321 S. Victory Str. 

Kasos Globėjai: • 
1) P. Kasdalevičla, 1017 Eight 

Str. 
2) J. M. Uškis, 1329 S. Jaek-

son Str. 
3) J. Naujokas, 1430 S. Pres-

cott Str. 
Knygius, P. Rumsa, 902 Eight 

Str. 
Maršalkos, K. Stulginskis, 1320 

S. Victory Str., ir J. Šimulynas, 
1333 McAlister Ave. 

Organo Užiurėtojas , K. Burba, 

1416 S. Prescott str. . 
Vėlavos nešėjas, S. Urbonas, 

911 Eight Str. 
Draugystė Šv. Antano, laiko sa

vo susirinkimus, kas pirmą nedėl-
dienj po 8-tai dienai kas mėnesį, 
pirmą vai. po pietų, Lietuvių sve
tainėje, prie 9-tos ir S. Lincoln 
gatvės, Waukegan, UI. 

H 

Pamėginkite naujo. 

Su oiregtstruotu vaUbaienkliaSur. Vatat. 
Paltam Biure. 

Naujame mėlyname pakelyje. 
Visos tvirtos, gemalus užmuSan-

čios ypatybes Siame vaiste idgtos, 
su priemaiSa priimniai švelnaus 
kvepalo. 

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau-
siaiypatai. 

• . 
Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
Tfl©., tad 
atsiusime 
per pašte ' 
tiesiog iŠ 
labara-
torijos. 

• 
Būtinai 
reikalau
kite 
Httkio 
pakelio-
Žiarekite, 
kad butą 
INKARO 
YBlg-
fcažeaklis. 

Reikalingas Malioris Darbas ultik-
rintas* visai vasarai. Lietuvis , turi 
pirnienibe. tiktai paįyrės savo ama
te. Atsišaukia. 

Petras Cibulskis 
2848 West 98 Flace 

Tel. Canal 7888 

ir 

Paieškau senivos .moteries prižiū
rėjimui du kūdikius. 

6622 Khodcs Ave. 
Phone Englfeuood 1421 

r. 
Telefonas Armitaice 8770 

MARYAN S. R0ZYCKJ 
MUZYKOS DIREKTORIŲ? 

Mokytojas Plano, Teorijos tr 
Kompozicijos 

2021 N. Westera Av*, 
Chicago, I1L 

t 

JjTel. Canal 6828 

i DR. C. £. CHERRYS 

f LIETUVIS DENTISTAS 

8801 Wost 22-nO * So. Leavltt ftt. 
Chicago 

2valandos: 9:80 A. M. to 18 N 
3 1:00 P. M. 10 S:O0 P. M. 

• • • • . . • • • g 
| Tel. Randolph 2898 * i 

A. A.SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vklamieAjl 
ASSOCIATION BLDG. 

i i So. La Smile St. 
Valandos: 9 ryto lkl 6 po pietų ] 

Panedėliais iki 8 vakare 
Nadėliomia ofisas usdarytae i 

Dr. P. IrMH 
Lietuvis Dentisits 

10801 So. Mlrhtgan Avenue 
S—įsai, m. 

VALANDOS: 0 ryta Iki • •»*%*•. 
rel. Pnllman 848 tt fttftt. 

• ' H i • • • • i ^ l 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4601 South Hermitage Ave. ] 

Tel. Boulcvard 6080 

DR. S. BIEŽK 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS . 
8201 Wost 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. 8114 W. 42nd Street 

J Tel. McKinley 4 9 8 » | 
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Dfi. S. NAIKELIS 
HKTUVM 

GYDYTOJAS I B CHIRURGAS 
Ofisaa ir Gyvenimo vieta 

8251 South Halsted Street 
Ant vktava Vairavai Stete Maak 

Valandos nuo-10 Iki 18 ryte: nuo 
2 lkl t po pietų; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėllomis nuo 10 lkl Sk 
Tara* i x i 

I 
• • « . . . . • 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai. 

Ofisas 8148 So. Morgan st . 
Kertė 88-ro St., Cnlenco, 8B. 

8PECIJAL1STAS 
Moteriškų. VyrlSku. taipgi ehro-

nlSkų I lgų . 
O F I S O V A L A N D O S : N u o 10 r y t o 
lkl S po pietų, nuo t lkl 8 valan
da vakare. 

Nedėllomis aue 8 lkl S po piet. 
Telefonas YarSs 887 

• » • * • » • •*'• • • • • • • • » • • • • » mm\ 
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Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir CbiFurgas 

Ofisas 10900 .So. Michlgaa Ave. | 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po 

piet, 6:80 iki 8:80 vakare 
Kesidenoija: 105S3 Perry Ave, 

Tel. Pullman 848 H _ 
« • — • » • * • ^ • • • « 
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AMERIKOS LIETUVIAI! 
A 

Lietuvą 

<: 
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tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Katalikų 

A- , 

Metraštį 
, *•* j . 

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos 

JAME yra 150 BU viritim paveikslų a) pavienių darbuotojų 
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų. 

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė į-
vairių įvairiausių aprašymų. 

JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žinių telpia visas A-
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą 
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvą, kaip mes matome 

Kaina: Neapdarytos 50c. 

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos 
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą. 

Užsisakydami adresuokite: 

"DRAUGAS" PUBLISHING C0. 
2334 South Oakley Are. • Chicago, Illinois. 
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wf «S# MmXXI LcOMPANY.ri 
Geaeralial Agentai CentraltN ir Rytines Baropm 

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN 

Veža tiesini J Liepojų via Danzi'r. __ 
. Tiosi t ransportaci ja i i laivo | laivą 

M'SQ1 KHA>N Bir&elio H. Liepos 23 i r Rursė jo 1 
POTOMAC (btiveais ANTItiONB) B i r i . 15. l i epos 28 ir Kugs. 14 
l l l 'DSOJi IJepos 13. KncrpJHČio 36. Spalio U 

U >>«• Yorko tieskU i ( H B K B O I H U — BKE.ME.N 
AMERICA — Birtel lo %Z, l i e p o s 23, Ruffpjutto 24 

OBORGK \VASHI>"GTON — Liepos 30, Runrp. 27, Rugsėjo 24 
K. W. KBMPF. Gen. Wostern Pasoengrer Ajrontas 120 N. La Šalie Str, Chicago. 

DR. A, K. RUTKAUSKAS 
Gydytojas ir Chirurgas 
4448 So. \Vestcrn Ave. 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 9-11 rytais 1-8 po 

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
niais tiktai po*pietų 2 iki 6. 

2 v "W"R™DŠKA"S" 
• ADVOKATAS 

I 29 Sonth La Salle Street 
•junbarls 184 

T e l e f o n a s C e n t r a l 6 3 9 0 

L
1 Vakarais, 812 W. 33rd St 

Telefonas: Yards 4681 
iHiMiHai'MieMMMMiaisrai 

fAljENTUTE DH1 
į* COLLEXiE8 

[8205 S. Halsted, 240? W. Madlaon,] 
1850 M. Wells St. 

187 Mokyklos iwagt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-

IO, Designing bisniui Ir na mama i 
[ Vi etos duodamos dykai, Diplomal.1 

tokslas lengvais atmokėjimala] 
^Klesos dienomis ir vakarais. Pa-i 

sikalaukit knygeles. 
Tel. Seeley 1648 9 

SARA PATEK, pirmininke.i 

H 
Tel. Yards 6666 Blvd. 8448! 

Dr. V.-A. ŠIMKUS 
l ietuvis Gydytojas, Ghimrinui ftr j 

Aknseras. 
8108 a Halsted St. Chioaco. 

Valandos: 10—18 iš ryto 1—S \r\ 
M—S vakare Ned. 18—18 18 ryto. 

i. >v **\ ' • į " » i g | h < 

Furopean ĄmericanRu raau 
Pabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir S. L». Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARIJTSAS 

Real Estate, Paskolos, Insurinai 
b tt. 

809 W. 35th St., Kamp. Halsted S t 
Tel. Boulcvard 611 

Vai.: 9 iki S kasdiena 
Vak.: Utar. Ket. ir Sub, iki 9 vak. 

Ned.: iki t po pietų. 
-JSSZ *!! i I. .T1!,' 

ŽTelefonas Boulevard 9198 

DR. C. KASPUTIS 
rnrarrraTAS 

V~'£x aouiii Halsted Str. 
3 Valandos: 9—12 A M. 

1 ^ 8 ; 7—8 P. M. 
* SLtA#JS^A#£tA#&Jt&#J&JtA«c&J8A«fl 
« — — — H • I I I II » I U I ! I » 

auiiittiHHiffimiinttmiiiKiiiiniiiiiniNii 
Res. 1189 Indepeaden.ee BtvėL 

Telefonas Von Boren 984 

DR. A. A. ROTH, 
Husas Gydytojas ri 
e»pecijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų Ilgų 
VALANDOS: 19—11 ryto 9—4 pa 

pietų, 7—8 vak. Nedaliomis 10—18 d. 
Ofisas 8384 So. Halsted St., rtitmg* 

Telefonas DroVer MVS 
•ItUHHIIIllllllMllllltniftftlIHinilllIlHiMI 

Skubinkite užsisakyti 1921 metams 

44 IV/VfvĮ 
Jis nušviečia mūsų armijofc gyvenimą ir darbuotę. 
Jis duoda daug naudingų, patarimu kariuomenės reikaluose 
Jis suteikia žinių apie kitų valstybių armijas. 
Jis parodo mūsų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms 

nugalėti. 
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų. 
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs del Lietuvos nepriklau

somybės, privalo skaityti . v 
"K A E I"/ 

Amerikoje metams 2 doHemf 
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D R K O B I S Antradienis, Birželis 7, 1921 

"Draugas" Siunčia 
' 

« - Pinigus į Lietuvą 
H 

• Naudokitės Visi! 

RENKAMI TEISĖJAI, 
Šiandie Cook apskrity, tai

gi ir Chicagoje, renkami tei
sėjai: Vienas teisėjas į augs-
eiausią apskričio teismą, kiti, 
20 į žemesnį teismą 

Balote pirmoje vietoje stovi 
republikonų partijos kondida-
tai, Mesto majoro srovės re
miami kandidatai. 

Antroje vietoje stovi demo
kratų partija. Bet tarpe demo
kratų yra ir republikonų. Ši
tie yra iš priešingosios sro
vės aniems pirmoje vieloje re-
publikoninės partijos. Šitas 
demokratų tikėtas pavadintas 
koalicijiniu tikėtu. 

Balsuojąs pilietis turi va-
duoties savo pažiūromis apie 
tuos kandidatus ir balsuoti už 
tuos ar kitus. 

Balsavimui vietos atidarytos 
nuo 6:00 ryte ligi 4:00 popiet. 

MUŠU REPORTERIO Už 
RAŠAI. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

KALBAMA APIE ARBITRA-
CIJĄ. 

Kuomet statydinimo namų 
kontraktoriai paketino atšauk
ti savo pasiųlytę. užmokesnį 
amatninkams ir vietoje to pa
siūlyti kur-kas mažiau, amst-
ninkų unijų viršininkai parei
kalavo arbitracijos užmokes-
nio klausime. 

Pranešta, jog kontraktoriai 
nelabai prielankiauja tokiai 
arbitraeijai. Jie žino, kad ar-
bitratoriai gali palinkti prie 
darbininkų reikalavimų, pasi
remiant gyvenimo brangumu. 

Teeiau kaip darbininkams, 
lygiai ir kontraktoriams tas 
nedarbas didžiai nusibodo. To
dėl, spėjama, kontraktoriai su
tiks padavę savo naujas sąly
gas. 

Geg. 31 d. Šv. Jurgio par. 
svet. Alumnief'iai laikė savo 
susirinkimą. Priėmė Šv. Kry
žiaus par. Alumnief-ių pakvie
time- dalyvauti pastarųjų iš
važiavime Birž. 5 d. Nutarė 
remti parapijos pikniką ir pa
ėmė tikietų pardavinėjimui. 
Patys dalykai bitvo ne tiek 
svarbus. (J ai ima pasidžiaugti 
jų gyvu svarstymu įvairių 
reikalų, ypač įdomavimu ir 
rėmimu parapijos, kartais net 
tautos reikalų. Tai busiantieji 
tautos ir Bažnyčios darbuoto
jai. 

Geg. 29 d. Šv. Jurgio baž
nyčioje kun. J . Statkus su
tuokė p. Juoz. Mikšį su p-le 
Mar. Overlingaite. Vestuvės 
namuose buvo ramios ir rim
tos. Jose dalyvavo kleb., kun. 
M. Krušas ir kun. j . Statkus. 
Abu jaunavedžiu yra įžymus 
šios kolionljos darbuotojai, y-
pač idėpjinėse organizacijose. 

Laimingo sugyvenimo. 

IŠ WEST SIDĖS. 

Birž. 5 d. Aušros Vartų pa
rapija Įrengė bazarą savo 
kieme. Žmonių atsilankė vi
dutiniškai. Westsidieeiai žada 
pasirodyti Birž, 8, 11, ir 12 
dd. par. kieme. 

akompanavo p-lė B. Nausėdai
tė. 

P-nas M. Petrošius smuiką 
išpildė jausmingą muzikos 
šmotelį. 3uvo išsauktas antrą 
sykį ant scenos. 

Paskui kalbėjo iškalbusis 
svečias gerb. kun. N. Pakalnis 
Šv. Kazimiero Chicago Heigh-
ts, 111. Lietuvių parapijos kle
bonas. 
- Toliau sekė kalba paties 
gerb. kun. J . V. Skrypkaus. 
J is išreiškė didelį dėkingumą, 
kunigams, svečiams, bet ypa
tingai Vyčiams ir žadėjo ne
pamiršti jų savo maldose. 

Gerb. svečiais, kun. Kaščiu-^ 
kas, kuris ką tik-tai atvyko is 
Lietuvos, trumpoje kalboje iš
reiškė savus linkėjimus nau
jam gerb. kun. J . V. Skryp-
kui. 

Po programos visi linksmai 

minės ir prieteliai, taip-gi 
gerb. kunigai: I. Albavičia, M. 
Krušas, J . Svirskas ir J . Stat
kus. "Toas t master ' iu , , buvo 

, - • 

jaunas, bet* sąmoningas Bene
diktas Nausėdukas. Daug gra
žių linkėjimų svečiai išreiškė 
jaunajai porelei, daug šiltų 
jausmų. 

I r mes, brįdgeportiečiai, 
džiaugiamės iš naujai įsikūru
sios jaunos, inteligentiškos šei
mynėlės ir linkime jaunave
džiams, pp. Mikšiams ilgiausių 
metų! 

Bridgeportietis. 

Vakaras davė daug ma
lonaus įspūdžio. 

Tyla. 
-U 

IŠ BRIDGEPORTO. 

MIRĖ ŽYMUS MISIONO-
RIUS. 

Šv. Juozapo ligoninėje, Chi
cagoje, mirė kun. Jakubas V. 
Devine; plačiai žinomas va
karinėse valstijose katalikų mi 
sionorius. Ėjo 70 metus. 

SUSEKTAS NAUJAS PA 
PIRKIMŲ ĖMĖJAS. 

Gražios vestuvės. 
Sekmadieny, Gegužės 29 d., 

5 vai. vakare, Šv. Jurgio baž
nyčioje gerb. kun. J . Statkus 
surišo moterystės ryšiumi kil
nią porelę, būtent: Marytę O-
verlingaitę ir «fuoza Mikšį. 
Jaunosios tėvai yra seni ir vi
sų gerbiami parapijonys šios 
parapijos; jų duktė, Marytė, 
nors čia užaugusi, bet buvo 
viena iš žymiausių mergaičių 
mūsų kolonijoje. Nebuvo to 
tautai naudingo darbo, prie 
kurio ji nebūtų prisidėjus ak
tyviai, pav. nuo pat įsisteigimo 
A. L. R. K. Mot. Są-gos, j i 1-
moj kuopoj tebeina nutarimų 
raštininkės pareigas, taip-gi y-
ra raštininkė vietinio Akad. 
Rėmėjų skyriaus, narė L. Vy
čių 16-tos kuopos; buvo nuola
tinė rėmėja Tautos Fondo, 
Labdaringosios Sąjungos ir t 

Jaunikaitis Juozas Mikšys 
pasižymėjęs savo veiklumu, 
buvęs pirm. Labdaringosios 
Sąjungos 5-tos kp., taip-gi tos 

Birž. 6 d. Vaikų dieninės ^ i z a c i j o s a k i n a s narys, 
globos įstaigos aprūpintojai P n k l a u s o Į * * * * Vyčių or 

IŠ CICERO, ILL. 

Birž. 5 d. Bergmano daržo 
Šv. Antano Parapijos įreng
tas piknikas nusisekė. Žmonių 
privažiavo pilnas daržas. Pa-
vakaryj L. Vyčių 14-ta kp. 
surengė atletinį programą. 
Laimėjusieji gavo dovanas. 

Birž. 6 d. Šv. Antano par. 
svet. Nekalto Prasid. Panelės 
Švenč. Mergaičių'dr-ja laikys 
susirinkimą. 

laikys susirinkimą Šv. Antano 
par. svet. 

Dailey legislativio komite
to tyrinėjimuose sužinota, jog 
15 tūkstančių dol. papirkimo 
paėmęs Tom Kearney. Tai bu
vę statant Roosevelt teatrą. 

Kearney yra T?liieagos sta
tydinimo namų amatų unijų 
tarybos pirmininkas. Šiandie 
jis veda tarybas su statydini
mo namų kontraktoriais. 

IŠ T0V7N OF LAKE. 

Gegužės 25Nd. Davis Sąuare 
parko salėje L. Vyčių 13 kuo
pa, buvo įrengus savitą vaka
rėlį tikslu pagerbti naują ku
nigą gerb. J . V. Skrypkų. 

Kaip visuomet, taip ir šį sy
kį Vyčiai skaitlingai susirinko. 

4 

Ežere Wolf nuskendo 6 me
tų Edw. Driesek, 1336 Ave-
nue L. , 

Ryga. IV—30. (Elta) . Mū
sų atstovas Latvijoje Dr. Zau
nius įteikė užuojautos pareiš
kimą Latvių ministerių pirmi
ninkui Ulmanui del pasikė
sinimo jį nužudyti. Nes vie
nas kareivis sviedė į jį rankr-
nę granatą, bet nepataikė. 

ganizacijos (16 kp.), L. Darb. 
Sąjungos, kuriose nuolat dar
buojasi. Abu jaunavedžiu yra 
pavyzdingu Lietuviu kataliku 
ir visuomenininku, 
z Per šliubą bažnyčioje saulu
tės spinduliai maloniai švietė 
per spalvuotus langus gražio
sios bažnyčios, o p. M. Janu
šauskienė ir p. K. Sabonis puo
šė ceremoniją savo gražiais 
balsais: p. K. Sabonis giedojo 

Veni Creator", gi p. M. Janu
šauskienės tyras kaip ašara 
balsas virpėjo gražiuose to
nuose "Ave Maria". 

Vakaro vedėjas p. V. Stan
cikas, įžanginėje prakalboje, 
plačiau paiškino vakaro tiks
lą.. 

Paskui sekė programa: p-lė ' Visiems, kurie buvo bažny-
Z. Bajorinaitė deklamavo pa- čioje šis šliubas suteikė ma-
sveikinimo eiles ir įteikė kun. lonaus įspūdžio. Jauniesiems 
Skrypkai gėlių bukietą. P-lė asistavo brolaičiais: jaunojo 
B. šeputaitė skambino piano, .brolis, Mikšys, nuotakos brolis 

A. L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS 1921 METŲ 

CENTRO VALDYBA. 

Dvas. vad., Prof. kun. P. 
Bučys, 2634 W. Marąuette Rd. 
Chicago, 111. 

Pirm., A. Nausėda, 1928 So. 
Leavitt S i , Chicago, J l l . 

Vice-pirm., J . Petraitis, 
4324 So. Campbell Ave., Cni-
cago, UI. 

Nut. ras t , A. Valančius, 
15*1 So. 49th C t , Cicero, BĮ. 

Fin. rast., B. Nenartonis, 
4442 So. Richmond St., Chica
go, m . 

Iždin., kun. F . Kudirka, 2334 
So. Oakley Ave., Chicago, BĮ. 

Iždo Globėjai: 
Stef. Sakatfskaitė, 1902 So. 

Union Ave., fcliicago, 111. 
J . Mikolainis, 1529 §o. 50th 

Ave., Cicero, BĮ. 

Direktoriai: 
J . Petraitis,; 4324 So. Camp

bell Ave., Chicago, UI. 
B. Sekleckis 3427 Auburn 

Ave., Chicago, UI. 
Prof. kun. P. Bučys, 2634 

W. Marąuette Rd. Chicago, TU. 
Kun. I. Albavičius, 717 W. 

18 St., Chicago, UI. 
Kun. F . Kudirka, 2334 So. 

Oakley Ave.7 Chicago, UI. 
A. Dargis, 726 W. 18th St., 

Chicago, UI. 
A. Nausėda, 1928 So. Leavitt 

St., Chicago, 111. 
J . Rupšis, 4013 So. Maple-

wood Ave., Chicago, UI. 
A. Valančius, 1511 S. 49 Ct., 

Cicero, UI. 
S. Jucevičius, 726 W. 18th 

St., Chicago, UI. 
B. Nenartonis, 4442 S. Rich

mond St.* Chicago, UI. 

Agitacijos Komisija: 
Prof. kun. P. Bučys, 2634 

W. Marąuette Rd., Chicago, 
UI. 

S. Jucevičius, 726 W. 18th 
St., Chicago, UI. 

J . Šliogeris, 1508 So. 48th 
Ct., Cicero, UI. 

P. Vitkus, 1432 So. 49th Av., 
Cicero, UI. 

B. Nenartonis 4442 So. Rich-
mond St., Chicago, UI. 

Bokime Pirmais Apvaikščioti 
ŠVENTES ' 

Vėliavos Dieną, Nepriklausomybės Dieną 
Birželio 14-tą, Liepos 4-tą 
I r Kitas Šventes, kaip: Columbous dieną, Armis-

tice dieną, Lincoln'o ir Washington'o gimimo, 
Vainikų Dieną. 

• 
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Kad padidinus Patriotizmą ir Taupumą, šis bankas nu
pirko 5000 didelių Amerikoniškų Vėliavų ir duos DOVA
NAI kiekvienam, kuris atidarys Savings Aceourrt'a $5.00 
ar daugiau pradedant Subatoj, Birželio 4tą iki Subatai 
Liepos 2rai. 

Šios vėliavos, kuriomis jus galit tikrai didžiuotis—ir 
norėsite jomis papuošti savo namus visose patriotiškose 
šventėse, jos stiprios ir užteks jums visam amžiui. 

Mes nieko daugiau nereikalaujame nuo jūsų, kaip tik 
pradėti Savings Account'ą $5.00,ar daugiau ir ar manote 
šį Account'ą didinti. 

Mes norime, kad kiekviename name butų tikroji vėlia
va. Pradėk Vėliavos Afcount'ą dabar. Nenorėsi būti tik
tai vienas savo apielinkėje, kuris neturėsipasikabinęs vė
liavos. 

Šias vėliavas galite pamatyti mūsų banko languose. 

PEOPLES STOGK 
YARDS 
STATE BANK . 

Tiesiai ant Kampo 47-tos ir 
Ashland Ave. Chicago 

Visiems Žinoma kaipo Geriausią ir Mandagiausią 

Patarnaujanti Lietuviams. 

Gausi 1%, m i 
už padėtus pinigus, jeigu pirksi mū
sų rekomenduojamus, užtikrintus 

PIRMO MORGEČIO 
AUKSO BONDSUS 

Procentai išmokami du kartu J metus 
bile vienoj bankoj. 
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti 
ir lengvais išmokėjimais. 

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame -informacijas apie Jvairlu 
komp. šėrus. 

Kreipkities | Lietuvių įstaigą. 

PEOPLES INVESTMENT CO 
220 S. States Street Room 1422 

Tol. Harrison 2024 Chicago, 111. 
^ - . . - - - ^ J . _ , . . . » I - . — , • , . - • • • . - L ! . M. — . 1 . I I . • • • • — 

Kasdien ir ncdenomis nuo 12 iki 3 
po plet. 

p-lė Z. Žukaitė, akompanuo
jant p-lei M. Ežerskaitei, dai
ria vo solo; p-lės V. Ambrazai-
tė ir E. Brazauskaitė skambi
no pianą. \ 

P-nia B. Sersevičienė dai-
"V 

navo solo. Jos išlavintas bal
sas žavėte žavėjo jaunimą. Ja i 

A. Overlingas ir giminaitis 
Jonas Griškunas. Pamergėse 
buvo: AdelėValanČiunaitė, Ale
na Overlingaite ir Bronė Nau
sėdaitė. 

Vestuvių pokylis įvyko 
jaunųjų name (3309 S. Union 
Ave.) dalyvavo artimieji gi-

)įmm m • • » • • » • • *pm I » I » » M 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 1118 

DR. P . Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 So. Halsted Street 

Valaudoe: l t iki 12 ryto; 1 lkl i 
po plet. t Iki 9 vakarą. 

kone Seeley 7439 
DR. L M. FE1NBERG 

Gydo specijaliaf visokias vyru 
moterų lytiškas llgaa 

1 Madison Str., kampas We»-
tern Are., Chicago 

.alandos: 2—4 po plet 7—8 rak. 
1 ^^^š^tššisa^šsš3aSGSas^isšsšsšsssšsš^xxšs9 

ii 
Dr. M. Stupnicki 

3107 So. Morgan Street 
CHICAGO, TULDSOm 

Telefonas Yards 50M 
Valandos: — 8 lkl 11 Ii ryto: 
6 po pietų lkl 8 vak. Nedėlio-
mls nuo 6 lkl 8 vai. vakare. 

• 
S 
I 
I • 
I • • 
I 
I 
I 
! • • • 
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LIETUVOS ŽURNALAI 
Įsigykite gražius, turiningus Lietuvoje išleidžiamus mėnesinius 

laikraščius knygų formato. 

Iiietuvos Mokykla, mokslo laikraštis, pašvęstas mokymo ir auk
lėjimo dalykams, apie 250 puslapių storio knyga. Numeris $1.50 

Draugija, literatūros, mokslo ir politikos žurnalas. Num. .50 

Ganytojas, dvasiškijai skiriamas laikraštis. Dvasinio turinio 
raštai ir oficijalinės bažnytinės žinios. Numeris *. . . .25 

žvaigždė, katalikų dvasiškiesiems reikalams. Gražių apysakų, ži
nių ir dvasinio turinio raštų Numerio kaina 25 

Turime vėlesnių ir senesnių numerių šių žurnalų. Jie yra mokslo 
ir išminties šaltiniai, puikiausias dvasiai maistas. 

Siųskite užsakymus šiuo antrašu: • 

"DRAUGAS" PUBL. CO. k 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Ulinois. 

P 

laiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiifiiiii 
E KĄ TIK GAVOME IŠ LIETUVOS. = 

S 

I Dr. M. T. STRIKOL'IS i 
I Lietuvis . Gydytojas Ir Chirurgas | 
9 Peoplea Teatro Name t 
l l 6 1 0 \V. 47th Str, Tel. Boul. 16o l 
Ivalandos: < lkl 8 vak. Vadei l t I 
l i k i 12 ryte. } 
;' Res. 2914 W. 4Srd Street 9 
J Nuo ryto Iki plet. | 
gTcl. McKinley 26S j 

> DR. CHARLES SEGAL» 
2 Perkėlė scavo ofisą po num | 

S
V47Z9 So. Ashland Avenue* 

Spccijalistas I 
•DŽIOVŲ, MOTEHŲ Ir VYRŲ LIGI | 
PValandosnuo 10 iki 12 išryto; n u o | 
•2' iki S po pietų: nuo 7 iki i:*9Ę 
Svakaie Nedėliorals 10 kii 1 • 
* Telefonas Drexel SS80 S 
I M M M U H U * M » 

Kantičkos po 75c, 
I Kas norite nusipirkti, tai pasiskubinkite, nes nedaug 
s ių teturime. 
I Užsakinius rašykite 
I 4 , DRAUGAS" PUBL. 0 0 . . 1 
I 2334 So. Oakley Avenue- • Chicago ElinoL? S 
UUIIIIIIHIIIISIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllUllllllIflIlIlIlIlIllIlIlIlllllllliiiiiiiiiiiiHiiiHiiiT 

Little Nune 
forLiuUILU" 

Jeigu Nusidegi 
Tai aprišk žaizda ir uždėk 

Ulenthofatūm 
NuŠaldo ir preitai užgydo. 

Carter's Iittle Uver Pilis 
Vaistas Koris 

CARTERSf R e i k a l i ngas Visiems 
• I T T L E 

Negali Būti Links
mas Kuomet 

duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas Dosas 

Maža K"*<"ft 

Vi-

IVER Tikraa turi pasirašymą. 

neturintis Ociattea vm pridaatiaal UbUikurig valdo. 
pARTER'S IRON PILLS 
V ^ ' Juma pagelbės, pamocinldte C 

rr^a 


